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Ми сподіваємось, що в цьому році Covid не
завадить нам реалізувати всі заплановані
поїздки.
Ми підтвердимо дати міжнародних заходів
остаточно, після відкриття кордонів.

унікальний курс від Algirdas Puisys

IMMEDIATE IMPLANT
PLACEMENT IN MOLAR
AREA СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ КЛІЄНТІВ WHITE
негайна імплантація в області молярів
Запрошуємо відвідати ексклюзивний курс для
українських стоматологів. Детально розроблений та
продуманий до дрібниць. Вперше навчання відбудеться в
новому навчальному центрі, вперше на тему нових
імплантатів TLX, вперше з неймовірною розважальною
програмою в гостях у Algirdas Puisys. Додатково
оплачується: переліт та проживання
Дата / Date

Дата / Date

26.08.2021

27.08.2021

Місце

Місце

ЛИТВА, ВІЛЬНЮС

ЛИТВА, IGNALINU

Education day. Лекція про
негайну імплантацію в
області молярів, практика
hands on, live операція. На
завершення дня гаряча
вечірка на даху навчального
центру з неймовірним
краєвидом на Вільнюс

Activity day. Індивідуальний
трансфер в заміський
комплекс Algirdasa. Де на
групу в супроводі Algirdasa
чекають: міні-змагання з
біатлону вечірня дискусія на
secret тему сауна & гриль ;)

Організатор залишає за собою право на
зміну деталей програми

Набір закрито!

0674082743

БРАГА. ПОРТУГАЛІЯ

РЕАБІЛІТАЦІЯ
БЕЗЗУБИХ
ПАЦІЄНТІВ
Цей курс призначений для досвідчених стоматологів, які вже
встановлюють зубні імплантати, але прагнуть вчитися,
покращувати і фактично виконувати операції пацієнта з негайною
повною реабілітацією дуги за допомогою системи Neodent Implant.

ДАТИ

Особливості:

СИНХРОННИЙ

●

●

●

10-14.11.2021
ПЕРЕКЛАД

Практичний курс
Цей курс призначений для досвідчених стоматологів, які вже
встановлюють зубні імплантати, але прагнуть вчитися, покращувати і
фактично виконувати операції пацієнта з негайною повною реабілітацією
дуги за допомогою системи Neodent Implan

СУПРОВІД

Теоретичний курс

ВАРТІСТЬ

Повна реабілітація з підтримкою імплантатів і концепція NeoArch.
Дозволити учасникам застосовувати хірургічні та відновлювальні навички
в практичний семінар на реальних пацієнтах.

3300€

Клінічні та лабораторні аспекти

або

Біологічні, функціональні та естетичні параметри при безпосередньому
навантаженні повного імплантату дуги, які підтримують реабілітацію. До 12
учасників, 6 операцій (групи по 2)

100

WHITE

учасник

імплантатів Straumann або

150
імплантатів Neodent

ПРОГРАМА

ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

НАВЧАННЯ
3 дні

Додатково оплачується:
Переліт
Київ - Брага - Київ
Проживання
Hotel Vila Gala Collection

ПЕРЕКЛАД
синхронний

ВЕЧЕРЯ
спільна

ЕКСКУРСІЯ
по місту Брага

ТРАНСФЕРИ
а/п - готель - а/п

Організатор залишає за собою право на зміну
деталей програми
*пропозиції купівлі курсу за пакет з імплантами
діють до кінця червня

0674082743

власники клінік,
хірурги, ортопеди,
ортодонти

топові спікери у
напрямку
стоматології

задай запитання
- отримай
відповіді

ENG або UA мови
на вибір

реєстрація як на кожен
модуль окремо, так і на
все навчання

один пакет для
всієї команди

ОБЕРІТЬ СВІЙ ФОРМАТ НАВЧАННЯ!

1 ЛЕКЦІЯ

3 ЛЕКЦІЇ

ВСІ ЛЕКЦІЇ

участь в одній
лекції на вибір

участь в трьох
лекціях на вибір

участь у всіх
лекціях

49€

119€

159€

16 03

21:00

BAD PLANNING!
CONSEQUENCES AND
HOW TO SOLVE IT
Dr Pedro Rodriguez
Portugal

18 03

21:00

IMMEDIATE LOAD IN
DIGITAL ERA - HOW TO
AVOID TROUBLE
Dr Maja Chmielewska
Poland

23 03

21:00

PLANNING IMMEDIACY
WITH GUIDED SURGERY
IN THE ESTHETIC
AREA: A CLINICAL
CASE FROM A TO Z
Dr Sergio Piano
Italy

25 03

21:00

IMMEDIATE
IMPLANTS IN THE
DISTAL ZONE
Dr Algirdas Puisys
Lithuania

30 03

21:00

CONTROLLING THE
OUTCOMES IN TOTAL
IMMEDIATE
IMPLANT-BASED
REHABILITATION
Dr Alex Fibishenko
Australia

18 03

21:00

THE IMPACT OF
DIGITALISATION ON
DENTISTRY
Dr Irena Sailer
Switzerland

6 04

21:00

DECISION MAKING IN
THE ESTHETIC ZONE –
IMMEDIACY OR NOT
Dr Eirik Selvesev
Norway

8 04

21:00

ALTERNATIVE OPINION
ON IMMEDIATE
LOADING
Dr Mario Roccuzzo
Italy

раз на місяць
понеділок / 20:00

Ірена Карпа. Сторітелінг: від посту до книги / 01.02
Algirdas Pyisys. Челенджі в житті та їх вплив на роботу / 22.02
Adam Sobota. Формування ідеального цінника / 22.03
Лариса Пчельник. Преміальна клініка сьогодні. Перспективи завтра/ 22.03
Павло Ковальський. Міфи психології в світі бізнесу/ 31.05
Живий TALK у Києві. Вигорання: вигадка чи реальна проблема? / 05.07

...

розмова
особистостей
LІVE ФОРМАТ! БЕЗКОШТОВНО, за умови попередньої реєстрації!

PUSH
ORTHODONTICS
Курс для ортодонтів

LIVE ∙ за запитом

ENG ∙ з синхронним перекладом UKR

ДЛЯ КОГО:

ПОПЕРЕДНЯ РОБОТА:

ортодонтів з невеликим досвідом або без
досвіду лікування пацієнтів елайнерами

визначте 1-2 пацієнта для лікування елайнерами.
Зареєструйтесь на learn.clearcorrect.com, щоб
Національні
отримати інформацію:

ДЛЯ ЧОГО:
●

●

●

●

як ідентифікувати пацієнтів для елайнерів

отримати знання через досвід
ортодонтів-професіоналів

●

переваги лікування елайнерами для Вашої
практики

щоб бути впевненими в подальшому
лікування пацієнтів елайнерами

●

елайнери - технічно & стратегічно та багато
іншого іншого доступного на платформі
безкоштовно

для ефективної організації лікування
в клініці на високому рівні

СЕСІЯ 1 17.03
Своїм досвідом ексклюзивно для українських
ортодонтів ділиться команда Push
Orthodontics
Push Orthodontics - команда ортодонтів з
досвідом лікування пацієнтів елайнерами та
автори курсів різної складності, спеціалізації
чи форматів.

●

філософія елайнерів

●

вибір пацієнтів & кейсів

●

аналіз переваг традиційні брекети v/s
елайнери

●

приклади кейсів

Кейси лікарів команди PUSH - на сайті https://www.pushorthodontics.com/galeria-global

Gabriel Dolci

Henrique Naoe

Roberto Shimizu

Daniel Neves

ENG ∙ з синхронним перекладом UKR
СЕСІЯ 2 24.03

УМОВИ:

●

зняття відбитків

●

підтвердження кейсів

●

комунікація з планувальним центром
СlearCorrect

●

●

підтвердження кейсу з професійним
менторінгом

●

спеціальна ціна на кейси під час навчання

●

цінні поради в практиці на кожному кроці
від ментора

приклади кейсів

СЕСІЯ 3 31.03
●

підтвердження кейсу

●

вирішення проблем

●

приклади кейсів

Сертифікат курсу надається при умові:
●

участі в сесіях онлайн або після перегляду
запису

●

проходження простого тесту після курсу

ОБЕРІТЬ ВАШ ПАКЕТ НАВЧАННЯ!
99€

119€

119€

LIVE
EDUCATION

LIVE EDUCATION
+ ЗАПИСИ
НАВЧАННЯ

LIVE EDUCATION
+ ЗАПИСИ +
МЕНТОРСТВО

участь в Live навчанні з
можливістю задавати
питання в real time та
обрати мову навчання.

участь в Live навчанні та
доступ до записів на 3
місяці

онлайн навчання з
доступом до записів на 3
місяці та менторство при
лікуванні першого
пацієнта

УВАГА! Вартість навчання за 3 сесії! Тільки одну сесію придбати не можливо!

ІНДИВІДУАЛЬНА
СЕРТИФІКАЦІЯ З
CLEARCORRECT

LIVE ∙ за запитом
Спікер

Експерт

Години

10:00 - 12:00

Місце

ZOOM чи ваше місто

Для тих хто розпочинає роботу з елайнерами!

Рівень

базовий

Ключові етапи навчання:

Вартість

2 900 грн

Бонус

Smart Box у подарунок

Курс для ортодонтів

●

загальної практики, які хочуть почати роботу з елайнерами

●

з досвідом роботи з елайнерами, які шукають кращі
рішення для своїх пацієнтів

●

які готові до лікування майбутнього

Послуга сертифікації клініки та менторінг від професіоналів.
Інструменти для роботи з елайнерами в клініці та мотиваційні
додатки для пацієнта вже чекають на Вас.

Основні теми:
●

переваги елайнерів та принципи цифрової ортодонтії

●

консультація пацієнта, фотопротокол та сканування
пацієнта

●

як завантажити пацієнта на портал, прискрипція та
замовлення цифрового плану лікування

●

оцінка 1-го клінчеку; на що варто звернути увагу,
розміщення атачментів, корекція лікування

●

про що потрібно попереджати пацієнта, корисні поради від
Clearcorrect

Ви отримаєте:
●

отримайте доступ до порталу та почніть лікування
пацієнтів вже зараз

●

авторизацію лікаря, як провайдера ClearCorrect

●

консультація Clinical Advisor при затвердженні плану
лікування першого кейсу

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Наталія Корінецька

КИЇВ ∙ 25-26.09
Спікер

Артем Дубнов

Час

09:00 - 18:00

Місце

клініка доктора Дахно

Вартість

14 900 грн

Рівень

експертний

Бали

20 балів

ТУТ ТИ НАВЧИШСЯ ШИТИ!
І НЕ ТІЛЬКИ!
Курс для імплантологів
Авторський курс для хірургів-імплантологів, які хочуть удосконалити свої теоретичні та
практичні знання в сучасних концепціях імплантологічного лікування. Основні акценти
лектор зробить на мікроінвазивних техніках: пластиці м’яких і твердих тканин, а також
розгляне виконання маніпуляцій в максимально стислі терміни і з меншою кількістю
хірургічних етапів. Під час курсу будуть розглянуті терміни імплантації та навантаження, а
також техніки та методи збільшення об'єму прикріплених і м’яких тканин на кожному з
хірургічних
етапів
лікування.
Забезпечення
курсу:
курс проводиться з використанням імплантологічної системи Straumann та інструментів
Hu-Friedy.
Перший навчальний день:

●

діагностика і віртуальне планування
Огляд пацієнта і встановлення діагнозу; фотодокументація в імплантології; вибір
конструкції і плану реабілітації; концепція планування "від коронки"

●

відновлення втрачених тканин до, під час і після встановлення імплантату
Концепція біологічної ширини; прикріплена і кератинізована слизова; свіч-платформа;
забір вільного субепітеліального аутотрансплантату; забір субепітеліального
трансплантату на ніжці, забір вільного епітеліального трансплантату; види швів

Практика:
Під час практичних занять на свинячих щелепах, курячих гомілках та грейпфрутах у
кожного учасника буде можливість відпрацювати техніки забору і фіксації вільного
субепітеліального трансплантату, васкуляризованого трансплантату «на ніжці» та огляд
сучасних методик створення зони прикріпленої та кератинізованої слизової. Під час
практичних вправ будуть розглянуті та відпрацьовані види і типи швів, а також техніки
зашивання «без натягування».
Другий навчальний день:

●

встановлення дентального імплантату в естетично важливій ділянці з
одномоментною пластикою твердих і м’яких тканин

Під час живої операції буде проведено встановлення дентального імплантату Straumann
BLT SLActive в естетичній ділянці з одночасним проведенням пластики м’яких тканин
вільним субепітеліальним трансплантатом або VIP-CT трансплантатом, а також проведена
контурна пластика альвеолярного гребеня.*
* план лікування залежатиме від показань пацієнта

Артем Дубнов

За проходження курсу ви отримуєте сертифікат з нарахованими балами.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

..

ОРТОПЕДІЯ ВІД А ДО Я

ЛЬВІВ ∙ 28.08
Спікер

Степан Смут

Години

09:00 - 18:00

Місце

Symbiotyka

Вартість

5900 грн

Рівень

експертний

Бали

10 балів

Курс для ортопедів

Відмінний результат імплантації залежить як від правильного плану
лікування, самої системи імплантації, так і від навичок лікаря працювати з
нею.
На курсі ми будемо розбирати деталізовано по крихтах тематику
протезування на імплантатах.
Почнемо з планування ортопедичного лікування з опорою на імплантатах.
Проплануємо імплантацію в дистальному і фронтальному відділах.
Доцільність виготовлення шаблонів,в яких випадках їх використовувати.
Який
протокол
обрати?
Цифра
чи
аналог?
Поговоримо про особливості будови імплантатів і вибір ортопедичних
компонентів,
як
це
впливає
на
успіх
лікування.
Практична частина дасть відповіді на наступні запитання:
●

яке має бути позиціювання імплантатів для майбутньої
ортопедичної конструкції, виходячи з вертикальної товщини м'яких
тканин

●

яка має бути товщина ясен

●

як це впливає на стабільність кістки навколо імплантату

●

як можна збільшити вертикальний об'єм м'яких тканин

●

підбір платформ, і моделювання профілю прорізування в різних
клінічних випадках

●

вибір матеріалу, тип фіксації коронок

●

робота з одиничними коронками

●

робота з Novaloc абатментами (беззубі пацієнти)

●

використання концепції ProArch (беззубі пацієнти)

Майстер клас:
зняття цифрового відбитку за допомогою інтраорального сканеру 3Shape

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Степан Смут
..

КИЇВ ∙ 11.12
Спікер

Віталій Пчельник

Час

09:00 - 18:00

Місце

анонс згодом

Вартість

6 900 грн

Рівень

експертний

Бали

10 балів

НЕГАЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ В
ПРОТОКОЛАХ ВИКОРИСТАННЯ
ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ
Курс для імплантологів

Авторський теоретичний - практичний курс для імплантологів та ортопедів, де ви
отримаєте

нові

знання

по

протоколах

негайного

навантаження.

Забезпечення курсу:
курс проводиться з використанням імплантологічної системи Straumann BLX та
інструментів Hu-Friedy.

Практика:
встановлення імплантату

в модель щелепи, кісткова пластика та негайне

навантаження імплантату тимчасовою коронкою

Ви дізнаєтесь:

●

особливості макро дизайну імплантату BLX та з’єднання TorcFit

●

як правильно підготуватись до імплантації (планування положення,
вибір довжини та діаметру імплантату)

●

відтермінована та негайна імплантація, покази та протипокази

●

вибір клінічного випадку для негайної імплантації

●

покази для негайного навантаження, вибір конструкції

●

навчитесь контролювати первинну стабілізацію при встановленні
імплантату.

За проходження курсу ви отримуєте сертифікат з нарахованими балами.

Віталій Пчельник

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

..

КИЇВ ∙ за запитом
Спікер

Анатолій Токар

Години

09:00 - 18:00

Місце

Київ

Вартість

9 900 грн

Рівень

експертний

Бали

10 балів

ЦИФРОВА ПРОТЕТИКА НА
ІМПЛАНТАТАХ ТА СВОЇХ
ЗУБАХ
Національні
Курс для хірургів та ортопедів

Для кого наш курс? Для стоматологів:
●

тих, хто перейшов в цифру та потребує практичного досвіду
та рекомендацій

●

тих, хто планує перехід в цифру та хоче знати всі деталі
протоколу

●

тих, шукає кращі рішення для своїх клінік

Ключові етапи навчання:

Анатолій Токар

●

планування естетичних та функціональних робіт
використовуючи різні софти 3Shape

●

планування імплантологічного лікування
використовуючи implant studio

●

протоколи протетичного лікування з прогнозованим
фінальним результатом

●

протетика в пацієнтів із рецесіями ясен - цифровий
підхід, різні варіанти ведення пацієнтів

●

протетика в пацієнтів із пасивним недопрорізуванням цифровий підхід - різні варіанти ведення кейсів

●

цифрова протетика на імплантатах. Копіювання
сформованого профілю прорізування

Практична частина проходить з використанням сканера 3Shape.
Учасники навчання отримують бали за проходження курсу!

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

..

CODIAGNOSTIX™
GUIDED SURGERY
Курс для ортопедів та зубних техніків

Онлайн навчання з майстер-класом для клієнтів і партнерів
WHITE.
Ключові етапи навчання:

LIVE ∙ за запитом
Спікер

Thomas Bormann

Початок

16:00

Тривалість

3 години

Місце

ZOOM

Вартість

1 690 грн*

Рівень

експертний

Переклад

синхронний,
українською

теоретична частина
●

історія компанії Dental Wings

●

принципи направленої хірургії, основні етапи

●

встановлення імплантату у версії програми Easy mode

●

приклади невдалих операцій

●

види шаблонів

●

нові види шаблонів з CoDiagnostiX 10.0

●

принцип Синергії з програмою для дизайну ортопедичної
конструкції

практична частина
●

робота в програмі, повний функціонал та опції програми

Важливо! На навчанні:
●

працюємо з увімкненими камерами

●

коли говорить лектор, у всіх мікрофони вимкнені

●

посилання до Zoom-room ви отримаєте напередодні
навчання

*Увага! Для власників програми coDiagnostiX безкоштовно

Thomas Bormann

LIVE ∙ за запитом
Спікер

Микола Макаров

Початок

09:00

Тривалість

2 години

Місце

Zoom online

Вартість

1690 грн*

Рівень

просунутий

Мова навчання російська

CODIAGNOSTIX
ЧАСТКОВА АДЕНТІЯ
Курс для ортопедів та зубних техніків

Національні
Навчання
необхідне для всіх, хто вже працює з coDiagnostiX або

має сумніви, щодо того чи варто спробувати? Пройдіть наше
навчання і ви переконаєтесь - варто!
●

можливості coDiagnostiX, програмного забезпечення для
навігаційної хірургії

●

показання та обмеження

●

дизайн, друк, калібрування шаблонів

●

особливості guided-наборів Straumann BL/TL, BLT, BLX

●

наукове обгрунтування

●

негайне навантаження: виготовлення тимчасової
конструкції до операції хірургічні аспекти операції за
шаблоном

Важливо! На навчанні:
●

працюємо з увімкненими камерами

●

коли говорить лектор, у всіх мікрофони вимкнені

посилання до Zoom-room ви отримаєте напередодні навчання

Микола Макаров

*Увага! Для власників програми coDiagnostiX безкоштовно

CODIAGNOSTIX
ПОВНА АДЕНТІЯ
Національні
Курс для ортопедів та зубних техніків

Навчання необхідне для всіх, хто вже працює з coDiagnostiX
або має сумніви, щодо того чи варто спробувати? Пройдіть

LIVE ∙ за запитом
Спікер

Микола Макаров

Початок

09:00

Тривалість

2 години

Місце

Zoom online

Вартість

1690 грн*

Рівень

експертний

Мова навчання російська

наше навчання і ви переконаєтесь - варто!
coDiagnostiX просунутий курс - повна адентія

●

види шаблонів при повній адентії

●

покази до вибору

●

науково обгрунтування хірургічні аспекти операції на
беззубих щелепах

●

розбірні шаблони для редукції кістки

●

негайне навантаження: виготовлення тимчасової
тотальної конструкції до операції

Важливо! На навчанні:
●

працюємо з увімкненими камерами

●

коли говорить лектор, у всіх мікрофони вимкнені

посилання до Zoom-room ви отримаєте напередодні навчання
*Увага! Для власників програми coDiagnostiX безкоштовно

Микола Макаров

ALL-ON-PROARCH

КИЇВ ∙ 09.10
Спікер

Віталій Пчельник

Час

09:00 - 18:00

На курсі детально розглянемо всі деталі планування імплантації та
ортопедичної реабілітації беззубих пацієнтів: від діагностики до фінальної
конструкції.

Місце

Київ

Кількість
учасників

10

Практичні вправи дозволять вам провести всі етапи лікування, необхідні для
реабілітації беззубих пацієнтів.

Вартість

8 500 грн

Рівень

просунутий

Бали

10 балів

Курс для імплантологів

Теоретична частина
●

Механіка. Принципи протоколів негайного навантаження

●

Вибір протоколу реабілітації. Кількість імплантатів? Нахилені
імплантати? Короткі імплантати?

●

Вибір конструкції і матеріалів реставрації

●

Планування лікування з перших кроків.

●

Цифрові рішення в тотальній реабілітації

●

Хірургічний етап

Практична частина №1
Встановлення імплантатів по протоколу Straumann Pro Arch з використанням
SRA (Абатменти з гвинтовою фіксацією)
●

Використання кістково-пластичних матеріалів, аугментація при
тотальній реабілітації

●

Негайна навантаження. Тимчасова реабілітація.

Практична частина №2
Встановлення тимчасових ковпачків на абатменти, ізоляція, перебазування
заздалегідь виготовленої тимчасової конструкції в порожнині рота
●

Ортопедичний етап. Планування. Клініко-лабораторні етапи.

Практична частина №3
Вибір і установка відбиткових трансферів. Отримання правильного відбитка з
рівня абатментів
●

Догляд і сервісне обслуговування.

Віталій Пчельник

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

..

ЛЬВІВ ∙ 27-28.11

РЕАБІЛІТАЦІЯ
БЕЗЗУБИХ ПАЦІЄНТІВ

Спікер

Юрій Гоцко

Час

09:00 - 18:00

Місце

офіс WHITE

Кількість
учасників

10

Одноденний авторський курс з хірургічних особливостей та ортопедичних
рішень при роботі з беззубими пацієнтами – прості доступні рішення для
кожного!

Вартість

7 300 грн

Теоретична частина

Рівень

просунутий

Бали

10 балів

Курс для імплантологів

●

Біомеханічна основа та клінічні докази концепції
Поняття та покази для NeoArch: Як? Коли? Чому?

●

Переваги нахилених імплантів
Вибір довжини імплантів та кута нахилу

●

Протокол лікування нижньої та верхньої щелепи.
Класифікація беззубих щелеп по Карамешу та протокол лікування

●

Переваги лікування Нео Арч для пацієнтів та стоматологічної
практики.

●

Клінічні випадки. Планування по КПКТ.

Практична частина №1
●

Hands-on
Відпрацювання навиків на 3D принтованих моделях

●

Встановлення імплантів в моделі згідно із концепцією NeoArch
Вибір абатменів - мультиюнітів , сплінтування та зняття відбитків з
рівня мультиюнітів.

●

Протоколи негайного навантаження.

Практична частина №2

Юрій Гоцко

●

Планування естетичного лікування

●

Функціональне планування лікування

●

Остаточна реабілітація
критичні аспекти лабораторного спілкування та робочого процесу естетика та функції

●

Постійний протез - матеріали, поради та рекомендації
протоколи для гігієнічного обслуговування протезів на імплантатах
при повній реабілітації

●

Обговорення та оцінка проведених процедур.

Дводенний курс з живою операцією!

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

..

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
В СТОМАТОЛОГІЧНІЙ
КЛІНІЦІ
Бізнес

КИЇВ ∙ 2022
Спікер

Sarunas Perminas

Години

09:00 - 18:00

Місце

Hilton

Вартість

9 900 грн

Мова
навчання

російська

Чого очікують стоматологи від своєї клініки? Все просто! Прибутку!!!
Натомість часто лікар каже - ніби пацієнти є, а грошей від клініки не
отримую. Бачити витрати, контролювати і впливати на прибуток,
правильно виділяти інвестиції вас навчить фінансист Sarunas Perminas. На
своєму курсі він ділиться фінансовою моделлю, створеною спеціально для
стоматологічного бізнесу.

Ключові теми:
●

рентабельність клініки
Як правильно аналізувати процеси, що впливають на
прибутковість клініки та які заходи слід вживати для збільшення
рентабельності? Бонус для учасників - таблиці, для визначення
рентабельності лікарів та кабінетів

●

зарплата лікаря
як правильно визначити обсяг зарплати і при цьому не втратити
рентабельності?

●

управління матеріалами та знижками
як побудувати ефективну систему знижок та використання
матеріалів?

●

цінник процедур
як бути конкурентоспроможними, в той же час підняти
прибутковість? Бонус для учасників - прайс-лист, який базується
на собівартості процедури, з урахуванням сприйняття пацієнта

●

ефективна структура клінік
як підвищити ефективність персоналу? Детальний розбір теми
про розподіл та контроль обов’язків.

●

як правильно пропонувати Premium рішення та більше
заробляти?

Sarunas Perminas

ЛЬВІВ/КИЇВ ∙ 23.10
Спікер

Adam Sobota

Години

09:00 - 18:00

Вартість

6 900 грн

Мова
навчання

Англійська

Переклад

синхронний,
українською

ІДЕАЛЬНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ
ЦІННИК або ЯК ГАРАНТОВАНО
ЗБІЛЬШИТИ ПРИБУТОК КАБІНЕТУ
Бізнес

Ви боретеся з фінансовими проблемами в кабінеті стоматолога?
Ви не знаєте, скільки заробляєте на конкретній процедурі?
Ви не знаєте, скільки заробляєте на роботі з даним лікарем? А може, ви не
заробляєте, а просто доплачуєте за це?
Цей курс призначений для всіх власників стоматологічних кабінетів та
менеджерів, які хотіли б значно підвищити прибутковість своєї практики та
заробити
більше.
Adam Sobota, провідний польський експерт, поетапно покаже вам, як перейти
на виставлення рахунків з лікарями і чому це потрібно робити!

Ключові теми:

●
●
●
●
●
●

як розрахувати вартість 1 години операції
як розрахувати прибутковість лікування
як найняти лікарів та заробляти гроші за їх роботу
як створити "Ідеальний прайс-лист" і збільшити прибуток
які існують різні бізнес-моделі та як ще можна вести клініку
і головне - як заробляти гроші під час пандемії?

"Ідеальний цінник" - оригінальна модель, на створення якої лектор витратив
понад 2 роки, важливо, ця модель вже випробувана в численних
стоматологічних і навіть фізіотерапевтичних кабінетах. В одній із клінік, де
Adam проводив фінансовий аналіз, прибуток збільшився на 293 тис. злотих за
рік!
Метою курсу є в першу чергу навчити вас створювати "Ідеальний прайс-лист"
для вашої стоматологічної практики. Курс змусить вас думати про фінанси в
клініках і приймати рішення більш свідомо. Лектор продемонструє вам всі
інструменти та формули, необхідні для розрахунку прибутковості вашої
практики та створення власного прайс-листа на основі ваших витрат. Я
також представить інструменти, необхідні для контролю фінансового стану
клініці!

Adam Sobota

Ми гарантуємо, що після впровадження знань з курсу ви переведете свою
клініку на зовсім інший, вищий фінансовий рівень.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

..

НЕФІНАНСОВА
МОТИВАЦІЯ

КИЇВ ∙ 18.09
Спікер

Павло Ковальський

Години

09:00 - 18:00

Місце

Osvitoria Hub

Вартість

6 900 грн

Мова
навчання

українська

Бізнес
ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ НАВЧАННЯ
●
навчити керівників клінік різним інструментам та методам мотивації
співробітників
●

підвищити ефективність взаємодії вертикалі керівник-підлеглий

●

забезпечити керівників ефективними інструментами постановки
завдань, делегування, управління, надання зворотного зв'язку

ПСИХОГРАФІЯ
●
типи особистостей
●

основи комунікації з різними типами особистості

●

особливості робочого процесу кожного типу особистості

КОМАНДА У РОБОТІ КЕРІВНИКА
●
win-win: принцип роботи з командою
●

бізнес гра "Червоне-Синє"

ТРУДНОЩІ УПРАВЛІННЯ. ДЕЛЕГУВАННЯ, ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК І КОНФЛІКТИ
●
принцип управління KPI
●

принцип управління по сенсах

●

конструктивний зворотний зв'язок

●

постановка SMART цілей

●

бізнес гра "Золота рибка"

●

бізнес гра "Ілля Муромець"

●

делегування

МОТИВАЦІЯ
●
активація \ мотивація \ стимуляція
●

відмінності фінансової стимуляції від мотивації

●

чому гроші і батіг НЕ працюють?

●

мотивація 3.0

●

навчання в системі мотивації

●

дошка усішності, гейміфікація, конкуренція та навчання - "нетривіальні"
методи мотивації

●

делегування

Павло Ковальський

ПРОТОКОЛИ ВИКОРИСТАННЯ
ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ
Курс для імплантологів

Авторський
Для

тих

теоретичний
хто

-

розпочинає

практичний

курс

з

імплантології.

роботу

напрямку

імплантології:

в

●

стоматологів загальної практики

●

ортопедів

●

лікарів - інтернів

●

імплантологи, що знайомляться з новою системою імплантатів

КИЇВ ∙ 06.11
Спікер

Артем Дубнов

Час

09:00 - 18:00

Місце

клініка доктора Дахно

Кількість
учасників

12

Вартість

4 900 грн

Рівень

Basic

Бали

10 балів

Забезпечення курсу:
курс проводиться з використанням імплантологічної системи Straumann та
інструментів Hu-Friedy.
Практика:
встановлення імплантату в свинячу щелепу
Ви дізнаєтесь:
●

покази та протипокази до імплантації

●

як правильно робити діагностику для імплантологічного лікування

●

як правильно обрати вид імплантації: негайна чи відтермінована

●

все про властивості імплантату: біосумісність, форму, сплав та
поверхню

●

навчитесь оцінювати об’єм кістки та способи її збільшення

●

як правильно підготуватись до імплантації (розріз, підготовка ложа,
позиціювання, встановлення)

●

опануєте прогнозовані хірургічні техніки

●

ефективні способи роботи з ускладненнями

За проходження курсу ви отримуєте сертифікат з нарахованими балами.

Артем Дубнов
..

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

ЛЬВІВ ∙ 11.09
Спікер

Юрій Гоцко

Час

09:00 - 18:00

Місце

офіс WHITE

Кількість
учасників

12

Вартість

4 900 грн

Рівень

Basic

Бали

10 балів

ПРОТОКОЛИ ВИКОРИСТАННЯ
ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ
Курс для імплантологів

Авторський

теоретичний

-

практичний

курс

з

імплантології.

Для тих хто розпочинає роботу в напрямку імплантології:
●

стоматологів загальної практики

●

ортопедів

●

лікарів - інтернів

●

імплантологи, що знайомляться з новою системою імплантатів

Забезпечення курсу:

курс проводиться з використанням імплантологічної системи Neodent та
інструментів Hu-Friedy.
Практика:

встановлення імплантату в свинячу щелепу та відпрацювання техніки швів
на курячих гомілках
Ви дізнаєтесь:

Юрій Гоцко

●

покази та протипокази до імплантації

●

як правильно робити діагностику для імплантологічного лікування

●

як правильно обрати вид імплантації: негайна чи відтермінована

●

все про властивості імплантату: біосумісність, форму, сплав та
поверхні

●

навчитесь оцінювати об’єм кістки та способи її збільшення

●

як правильно підготуватись до імплантації (розріз, підготовка ложа,
позиціювання, встановлення)

●

опануєте прогнозовані хірургічні техніки

●

ефективні способи роботи з ускладненнями

За проходження курсу ви отримуєте сертифікат з нарахованими балами.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

..

ПРОТОКОЛИ ВИКОРИСТАННЯ
ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ +
ДЕМОНСТРАЦІЯ ОПЕРАЦІЇ
Курс для імплантологів

Відмінний результат імплантації залежить як від правильного плану
лікування, самої системи імплантації, так і від навиків лікаря працювати з
нею.
Цей курс підвищить ваші навички в роботі хірурга-імплантолога

ЛЬВІВ ∙ TBA
Спікер

Юрій Горішник

Години

09:00 - 18:00

Місце

Львів

Кількість
учасників

10

Вартість

5 900 грн

Бали

10 балів

Теоретична частина:
●

імплантологічне лікування з використанням імплантатів на рівні кістки

●

наукові дослідження імплантатів Straumann на рівні кістки

●

принципи використання імплантатів на рівні кістки

●

імплантологічне лікування з використанням імплантатів на рівні м’яких тканин

●

приклади і рекомендації вибору плану хірургічного втручання

●

визначення показів та встановлення діагнозу

●

філософія остеоінтеграції: поверхня SLActive, період інтеграції імплантатів

●

рекомендації в процесі використання хірургічних інструментів.

●

хірургічні процедури.

Практична частина:
Встановлення імплантатів в штучну щелепу, з використанням регенерації
Жива операція з встановленням імплантату:
встановлення дентального імплантату в естетично важливій ділянці
Під час живої операції буде проведено встановлення дентального імплантату
Straumann BLT SLActive
* план лікування залежатиме від показів пацієнта

Юрій Горішник

Заходи по всій Україні

ITI Study Club

2021

Лютий ITI Ukraine

2021
ITI Study Club Дніпро 27.02
Планування імплантації та ортопедичної
реабілітації пацієнтів з повною адентією

Віталій Пчельник

ITI Study Club Рівне 14.02
Клінічні та лабораторні етапи реабілітації
пацієнтів з повною адентією. Алгоритм
прийняття рішення.

Лариса Дахно

ITI Study Club Харків 20.02
Планування імплантологічного лікування
пацієнтів з повною адентією. Ортопедично
направлений протокол

Антон Копейкін

ITI Study Club Львів 27.02
Цифрова протетика на імплантатах та власних
зубах

Анатолій Токар

Стати членом ІТІ
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

..

Детальна інформація за номером

0678849410

Березень-квітень ITI Ukraine

2021
ITI Study Club Київ 13.03
Основи мініінвазивних технік, розрізи та шви

Артем Дубнов

ITI Study Club
Хмельницький 10.04
Цифрова протетика на імплантатах та
власних зубах

Анатолій Токар

ITI Study Club Тернопіль 17.04
Імплантація та аугментація - сучасні візії на
довготерміновий прогноз

Андрій Ґаук

ITI Study Club Харків Дата уточнюється
Періо-пластична естетична хірургія

Андрій Гук

Стати членом ІТІ
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

..

Детальна інформація за номером

0678849410

Травень ITI Ukraine

2021
Зіркова команда

Київ

Артем
Дубнов

Юрій
Обухівський

Валерій
Камінський

Андрій
Ґаук

15.05

Євгеній
Захаренко

Віталій
Пчельник

Степан
Смут

ITI Study Club Одеса 29.05
Планування імплантологічного лікування
пацієнтів з повною адентією. Ортопедично
направлений протокол

Антон Копейкін

ITI Study Club Рівне 29.05
Ускладнення субантральної аугментації та їх
усунення.

Валерій Камінський

Стати членом ІТІ
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

..

Детальна інформація за номером

0678849410

Липень -Серпень ITI Ukraine

2021
ITI Study Club Львів 10.07
Планування імплантації та ортопедичної
реабілітації пацієнтів з повною адентією

Віталій Пчельник

ITI Study Club Чернівці 17.07
Ускладнення субантральної аугментації та їх усунення.

Валерій Камінський

ITI Study Club Хмельницький 31.07
Імплантація та аугментація - сучасні візії на
довготерміновий прогноз

Андрій Ґаук

ITI Study Club Закарпаття 21.08
Імплантація та аугментація - сучасні візії на
довготерміновий прогноз

Андрій Ґаук

Стати членом ІТІ
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

..

Детальна інформація за номером

0678849410

Вересень ITI Ukraine

2021
ITI Study Club Дніпро 04.09
Мукогінгівальна хірургія в імплантології.

Юрій Обухівський

ITI Study Club Хмельницький
Дата уточнюється

Планування імплантологічного лікування пацієнтів з
повною адентією. Ортопедично направлений протокол

Антон Копейкін

ITI Study Club Львів 11.09
Клінічні та лабораторні етапи реабілітації
пацієнтів з повною адентією. Алгоритм
прийняття рішення.

Лариса Дахно

ITI Study Club Тернопіль 18.09
Основи протезування на імплантатах.
Різноманіття ортопедичних рішень.

Сергій Федоров

Стати членом ІТІ
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

..

ITI Study Club Одеса 25.09
Ускладнення субантральної аугментації та їх
усунення.

Валерій Камінський

Детальна інформація за номером

0678849410

Жовтень-листопад ITI Ukraine

2021
ITI Study Club Харків 02.10
Планування імплантації та ортопедичної
реабілітації пацієнтів з повною адентією

Віталій Пчельник

ITI Study Club Київ 09.10
Планування імплантологічного лікування
пацієнтів з повною адентією. Ортопедично
направлений протокол

Антон Копейкін

ITI Study Club Рівне 23.10
Сучасний алгоритм та цифрові ортопедичні
рішення в імплантологічному лікуванні

Степан Смут

ITI Study Club Київ 06.11
Негайна імплантація у фронтальній та
дестальній ділянках

Євгеній Захаренко

Стати членом ІТІ
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

..

Детальна інформація за номером

0678849410

Листопад-грудень ITI Ukraine

2021
ITI Study Club Одеса 13.11
Сучасний алгоритм та цифрові ортопедичні
рішення в імплантологічному лікуванні

Степан Смут

ITI Study Club Дніпро 20.11
Реабілітація пацієнтів з повною адентією.

Гоцко Юрій

ITI Study Club Тернопіль 27.11
Планування імплантації та ортопедичної
реабілітації пацієнтів з повною адентією

Віталій Пчельник

ITI Study Club Львів 04.12
Сучасний алгоритм та цифрові ортопедичні
рішення в імплантологічному лікуванні

Степан Смут
Стати членом ІТІ

ITI Study Club Рівне 11.12

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

..

Реабілітація пацієнтів з повною адентією.

Гоцко Юрій

Детальна інформація за номером

0678849410

ПРАВИЛА УЧАСТІ У
ОФЛАЙН ЗАХОДАХ

ПРАВИЛА УЧАСТІ У
ОНЛАЙН ЗАХОДАХ

При проведенні заходів для нас важливо
дотримуватись правил, щоб наша з вами
співпраця була успішною, просимо
дотримуватись наступних пунктіві:

При участь в онлайн навчанні, формату
meeting-zoom, зверніть увагу:
●

перші 30 хвилин навчаємось з
увімкненими камерами

●

● місце на курсі вважається
заброньованим, тільки після 100%
передоплати вартості навчання

вмикаємо мікрофон тільки тоді,
коли задаємо питання

●

● організатор залишає за собою право
скасувати чи перенести захід не менше
ніж 14 днів до події

вмикаємо камеру на серію
“питання-відповіді” після
завершення презентації лектора

●

умови платного чи безкоштовного
онлайн навчання ті самі, що й для
оффлайн навчання

Участь в платному навчанні:

● у разі скасування чи перенесення
заходу за ініціативою організатора
кошти сплачені учасником, за згодою
сторін, можуть бути повернуті чи
перенесені на нову дату
● у разі скасування участі у заході** за
ініціативою учасника:
● за 30 днів і більше - кошти можуть бути
повернуті у сумі 50% оплаченої суми*
● за 14 днів і менше - кошти не
повертаються*
Участі в безкоштовному навчанні:
Пам’ятайте, якщо за вами заброньоване
безкоштовне місце, ми розраховуємо на
вашу присутність, несемо відповідні
витрати при цьому і найважливіше
позбавляємо інших учасників від такої
можливості, тому:
● якщо з будь-яких причин** учасник не
може скористатися своїм правом
безкоштовно взяти участь оффлайн
заході компанії, учасник зобов'язаний
проінформувати організатора, не
менше ніж за 14 днів до заходу, інакше
втрачає можливість скористатися цією
пропозицією в майбутньому.
● якщо з будь-яких причин учасник не
може скористатися своїм правом
безкоштовно взяти участь онлайн
заході компанії, учасник зобов'язаний
проінформувати організатора, ніж за 3
дні до заходу, інакше втрачає
можливість скористатися цією
пропозицією в майбутньому.

Також звертаємо вашу увагу на те, що
заходи компанії WHITE DENTAL GROUP є
публічними, на яких буде проводитися
фотозйомка та відеозйомка з наступним
можливим розміщенням результатів таких
зйомок для публічного показу, в т .ч. з
маркетинговою метою.

Реєструючись на захід, ви надаєте згоду на
використання своїх персональних даних, їх
обробку організаторами заходу з метою
його організації та інформування вас про
подальші заходи.

Якщо учасники не дотримуються вище
описаних правил, Організатор залишає за
собою право не відшкодовувати вартості
навчання у випадку відмови участі в
заході.

* якщо інше не визначе умовами конкретного заходу
** якщо учасник захворів на Covid-19**, підтверджено
ПРЛ-тестом, то, за згодою сторін, сплачені кошти
переносяться на наступний курс або повертаються
учаснику

0674082743
Є запитання?
Ми відповімо

